
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT 

 

Số:                /BVTV-QLT 

V/v thực hiện TCCS sản xuất thuốc 

BVTV thành phẩm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Kính gửi: Tổ chức, cá nhân sản xuất thuốc bảo vệ thực vật 

Để thống nhất thực hiện các quy định hiện hành về sản xuất, đăng ký 

thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) tại Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Nghị định 

66/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh 

doanh về BVTV và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng 

thông thường, chăn nuôi, thủy sản, thực phẩm và Nghị định 123/2018/NĐ-CP 

ngày 17/9/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung, bổ sung một số nghị định quy 

định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, Cục BVTV 

thông báo đến các tổ chức, cá nhân như sau: 

1. Cục BVTV đã ban hành Tiêu chuẩn cơ sở số 783:2021/BVTV - Yêu 

cầu kỹ thuật về sản xuất thuốc BVTV thành phẩm từ thuốc kỹ thuật tại Quyết 

định số 774/QĐ-BVTV-KH ngày 22/4/2021. TCCS 783:2021/BVTV được ban 

hành để thống nhất hướng dẫn các yêu cầu kỹ thuật, báo cáo kết quả nghiên cứu 

quá trình sản xuất thuốc BVTV thành phẩm từ thuốc kỹ thuật nhằm mục đích 

đăng ký thuốc BVTV tại Việt Nam (chi tiết TCCS đính kèm). 

2. Trên cơ sở của TCCS 783:2021/BVTV, Cục BVTV sẽ xem xét, đánh 

giá các hồ sơ của một số cơ sở sản xuất thuốc BVTV trong nước trực tiếp đứng 

tên đăng ký thuốc BVTV thành phẩm. Nếu hồ sơ chưa đáp các nội dung yêu cầu 

kỹ thuật tại TCCS 783:2021/BVTV, Cục BVTV sẽ trả lại hồ sơ để các tổ chức, 

cá nhân hoàn thiện theo đúng các nội dung đã quy định tại TCCS trên. 

Vậy, Cục BVTV thông báo để các tổ chức, cá nhân liên quan biết và thực 

hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo về 

Cục BVTV để kịp thời xử lý./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Hiệp hội VIPA, HACAS, Croplife; 

- Lưu VT, QLT. 

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

Hoàng Trung 

 


		2021-04-23T16:12:38+0700


		2021-04-23T16:35:54+0700


		2021-04-23T16:35:54+0700


		2021-04-23T16:35:54+0700


		2021-04-23T16:35:54+0700




